AKTYWNY SAMORZĄD
2019 ROK
Informujemy, że Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
podjął decyzję o uruchomieniu w bieżącym roku naboru wniosków o dofinansowanie zakupu
wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym w ramach Obszaru C Zadanie 1 „Aktywny
Samorząd” (modyfikacja dokumentu pn. „Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące
realizatorów pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” w 2019 roku została przyjęta uchwałą
Zarządu PFRON z dnia 17 lipca 2019 r.), w sposób następujący:
Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym:
Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:
–
Zadanie 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
adresowana do osób spełniających łącznie następujące warunki: znaczny stopień
niepełnosprawności; wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie;
dysfunkcje uniemożliwiające samodzielne poruszanie się
za pomocą wózka
inwalidzkiego o napędzie ręcznym. Maksymalna kwota dofinansowania – 10.000,00
zł, a minimalny udział w zakupie – 10% ceny brutto wózka.
W przypadku, gdy Wnioskodawca nie jest zatrudniony ani nie jest uczniem/ studentem,
warunkiem przyznania pomocy (tylko w tym przypadku) jest pozytywna opinia eksperta
PFRON co do uzyskania zdolności do pracy albo do podjęcia nauki w wyniku wsparcia
udzielonego w programie.
Jednocześnie informujemy, że zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne na wózek inwalidzki
o napędzie elektrycznym (specjalny), potwierdzone przez Narodowy Fundusz Zdrowia, powinno
zostać dostarczone przez Wnioskodawcę z wnioskiem o dofinansowanie.
Środki finansowe stanowiące udział własny Wnioskodawcy mogą pochodzić z różnych źródeł,
jednak nie mogą pochodzić ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych.
Przypominamy, że w dniu 31 sierpnia 2019 r. upływa termin przyjmowania wniosków
w ramach Modułu I.
Szczegółowe informacje na temat pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” dostępne są
na stronie: www.sokolka-powiat.pl/powiatowe-centrum-pomocy-rodzinie-w-sokolce/ oraz
w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8,
16-100 Sokółka tel. 85 711 08 23, 85 711 08 83), w godzinach 7.30 – 15.30, e-mail:
pcpr.sokolka@sokolka-powiat.pl

